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Praia de Muro Alto fica
a 9 km de Porto de
Galinhas e a 54 km do
Recife. Em meio a uma reserva de
Mata Atlântica, entre coqueiros e
manguezais, com toda a riqueza
deste ecossistema, surge um
destino ímpar, o Nannai Muro
Alto, com vistas para o mar, à
frente, é protegido por arrecifes,
formando uma piscina natural de
águas mornas e cristalinas.
A hospedagem no Nannai é
um capítulo à parte da imersão
na natureza. Os bangalôs
com as piscinas individuais à
beira mar há quase vinte anos
criam uma experiência única
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MURO
ALTO
de hospitalidade no Brasil. As
acomodações foram desenhadas
integradas à arquitetura
tropical. As piscinas, individuais
e coletivas, que se comunicam
por toda a área do complexo,
formando 6 mil m2 de águas, um
labirinto que instiga a imaginação.

O “Muro Alto” é formado pelas falésias de cerca de 3 metros de
profundidade, um imenso arrecife natural que cria as piscinas de águas
calmas e mornas. O cenário muda com a maré, proporcionando a visão de
diversas praias em apenas uma, dependendo do horário e da luz.

BANGALÔS

Inspirados nos overwater
bungalows dos hotéis da
Polinésia Francesa, os bangalôs
do Nannai Muro Alto são um
deleite além do conforto de
hospedagem. Com paredes
de madeira e banheiras em
todas as unidades, a varanda
se transforma em um deck
particular com deliciosas
espreguiçadeiras. Tudo isso
a três degraus sua piscina
particular. Paraíso tem nome.

RESTAURANTE NANNAI
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De manhã e à noite, buffet no
Restaurante Nannai possibilita
um mergulho gastronômico
em tudo que você conhece e
ainda não conhece. Diversas
receitas são de origem familiar,
o que possibilita o ineditismo do
encontro. No almoço à la carte,
oportunidade de experimentar
as especialidades com destaque
para os frutos do mar. Se estiver
na praia, que tal o peixe assado
de até 10 kg no sal que não é
história de pescador? Fartura
com curadoria. g
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